
 

 المجلس التنفيذي

 نوالثالثوسادسة الالدورة العادية 

 0202فبراير  7-6، أديس أبابا، إثيوبيا
 

 

 

EX.CL/1225 (XXXVI) 

 األصل: إنجليزي

 

 

 

 ( أعضاء4تقرير عن انتخاب أربعة )

 في اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

  

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

 
Addis Ababa, ETHIOPIA,     P.O. Box 3243      Telephone: 011-551 7700    Fax: 011-551 7844 

Website: www.au.int 

http://www.au.int/


EX.CL/1225 (XXXVI) 

Page 1 

 ( أعضاء4انتخاب أربعة )تقرير عن 

 في اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 

 لحقوق األفريقي الميثاق أحكام إلى والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة أعضاء انتخاب ستندي .1

 .التنفيذي لمجلسءات اإجرا قواعد وكذلك( الميثاق) والشعوب اإلنسان

 من الميثاق. 03المادة تم تأسيس اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بموجب  .2

تتألف اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ( من الميثاق التي تنص على أن "1) 01تنص المادة  .0
من أحد عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات األفريقية التي تتحلى بأعلى قدر من االحترام 
ومشهود لها بسمو األخالق والنزاهة والحيدة وتتمتع بالكفاءة في مجال حقوق اإلنسان والشعوب مع 

 ."ضرورة االهتمام خاصة باشتراك األشخاص ذوي الخبرة في مجال القانون

 (.2) 01يعمل األعضاء بصفتهم الشخصية وفقا للمادة  .4

 إعادة في الحق لهم ويكون سنوات( 3) ستة لمدة األعضاء تعيين على الميثاق من 03 المادة تنص .5

 .االنتخاب

 والشعوب نساناإل لحقوق األفريقية اللجنة أعضاء والية مدة بأن التنفيذي المجلس تبلغ أنالمفوضية  تود .3

 يونيو في ستنتهي سنوات،( 3) ست لمدة 2310 يوليو في انتخبوا الذينأسماؤهم،  التالية( 4) األربعة

2312: 

 ( الكاميرون) أسواجبور لوسي السيدة. أ

 ( مالي) مايجا سوياتا السيدة. ب

 (كينيا) موت موروغو لورانس السيد. ج

 (موريشيوس) يوين سيك يونج جون كام يونج السيد. د
 

 المناصب الشاغرة وقدمت الترشيحات قامت المفوضية بالتحضيرات الضرورية لشغلبناًء على ذلك،  .7

 إلى الدورة العادية الخامسة والثالثين للمجلس التنفيذي، في نيامي، النيجر.

تجدر اإلشارة إلى أنه، في إطار عقد قمة واحدة في السنة، اعتمد المجلس التنفيذي المقرر  .8

EX.CL/1154(XXXV)  من ض األفريقي حادأجهزة االتاالنتقالية النتخاب أعضاء  بشأن الترتيبات

 حيث:السنة عادية واحدة في  دورة إطار

 :نوضمان عدم تعيين األعضاء المنتخبي 2323تأجيل االنتخابات التالية حتى عام قرر 

  اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبفي أعضاء ( 4أربعة ) انتخاب (أ)
حقوق الطفل ورفاهيته من انتخاب عضو واحد من اإلناث في اللجنة األفريقية للخبراء حول  (ب)

 جمهورية موريتانيا اإلسالمية
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تح باب وإعادة ف الواردةتأجيل االنتخابات، االحتفاظ بقائمة الترشيحات  في ضوء، المفوضيةإلى  طلب

 تقديم مزيد من الترشيحات ألعضاء اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.

قم ر يةهالمذكرة الشفواردة وقامت، بموجب الترشيحات الوبناًء على ذلك، احتفظت اللجنة بقائمة  .2

BC/OLC/66.5/2008.19  الترشيحاتمزيد من فتح باب تقديم بإعادة ، 2312يوليو  24المؤرخة 

 طرائق االنتخاب

 التنفيذي المجلسصادر عن ال EX.CL/DEC.907 (XXVII) المقرر إلى تشير أن أيًضا المفوضية تود .13

 زةأجه في عادلالالجنساني و الجغرافي التمثيل معايير تنفيذ طرائقبشأن  2313 يناير قمة خالل

 :يلي ما على المذكور قررمال من 2 الفقرة وتنص. األفريقي االتحاد ومؤسسات

( 2( الجنوب )2(، الوسط )2أن يكون التمثيل اإلقليمي، حيث ينطبق، كما يلي: الشرق )يجب  (1

التي لم يقم فيها إقليم أُبلغ باألمر رسميا بتقديم أي ( إال في الحاالت 2( الغرب )2الشمال )

 ترشيحات.

 (. 5( دائرا وتتناوب عليه األقاليم الخمسة )1حيث ينطبق، ينبغي أن يكون مقعد واحد ) (2

 ( على األقل من كل إقليم امرأة.1يجب أن يكون عضو واحد) (3
 

 تصبح الطرق سارية المفعول على الفور.أن  يجب (4

 

 األفريقية للجنةا فياني والجنس اإلقليمي التمثيل أن إلى األعضاء الدول انتباه تسترعي أن المفوضية تود .11

 :يلي كما يكون( 4) األربعة األعضاء والية مدة انتهاء عند والشعوب اإلنسان لحقوق

 
 اإلقليم

 
 أعضاء

 الجنس نوع

 ذكر نثىأ

 1 0 1 الوسط

 1 1 2 الشرق

 1 1 2 الشمال

 0 1 1 الجنوب

 0 1 1 الغرب

 3 4 7 اإلجمالي

 نفيذت لطرائق وفقًا االنتخابات، هذه خاللعلى النحو التالي  األعضاء انتخاب سيتم الصدد، هذا في .12

 :األفريقي االتحاد أجهزة في العادل الجغرافي التمثيلالمتعلقة ب معاييرال

 ؛من اإلناث (1) واحد عضو: الوسط إقليم( أ

 ؛من الذكور( 1) واحد عضو: الجنوب إقليم (ب

  .من الذكور( 1) واحد عضو: الغرب إقليم( ج
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 من( 2) 2 للفقرة وفقًا الدائر للمقعد( 1) واحدًا عضًوا التنفيذي المجلس سينتخب ذلك، إلى باإلضافة .10

 :يلي ما على تنص والتي أعاله المذكور EX.CL/Dec.907 (XXVIII)المقرر 

 (5) الخمسة األقاليم بين التناوب عليهيجري دائرا و( 1) أحد المقاعد يكون االقتضاء، عند 

المؤرخة   BC/OLC/66.5/2008.19رقم  يةهمذكرتها الشفبموجب ، المفوضية تجدر اإلشارة إلى أن .14

 03أقصاه دعت الدول األطراف في الميثاق إلى تقديم مرشحين في موعد كانت قد ، 2312يوليو  24

المذكرة بموجب تذكير باالنتخاب والموعد النهائي إلى الدول األعضاء كما تم إرسال . 2312نوفمبر 

 .2312نوفمبر  12بتاريخ   BC/OLC/66.5/2498.19ية رقم هالشف

 في ألطرافا الدول من المفوضية تلقتها التي الترشيحات بأن التنفيذي المجلس إبالغ المفوضية تود .15

 :يلي كما هي الميثاق

 جنسال اإلقليم  بلدال سماال الرقم

 أنثى وسطال الكاميرون أبومو ماري لويز 1

 ذكر جنوبال  مالوي مارشال تشيالنجا 2

 ذكر  الغرب كوت ديفوار ي ديابيكبكاري صدي 3

 ذكر الغرب السنغال جايمي دياأن 4

 ذكر الغرب امبياج جوف ايمانويل دانيال 5

 أنثى الوسط تشاد جوتوينالوم مبا 3

 ذكر الجنوب زامبيا مواندينجامودفورد زاشاريا  7

 للمقعد الدائر: المرشحون

 جنسال اإلقليم  بلدال سماال الرقم

 أنثى شرق ال سيشل أليكسيا أميسبوري 1

 ذكر الشرق كينيا لورينس موروجو موتي 2

 أنثى الوسط الجابون بوليت أوياني أوندو 3
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 مقرر مشروع

 ( أعضاء في4بشأن انتخاب أربعة )

 األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوباللجنة 

 

 :المجلس التنفيذيإن 

( أعضاء في اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 4بتقرير المفوضية عن انتخاب أربعة ) يحيط علما   .1

 والشعوب؛

( 6ت )ساألعضاء التالية أسماؤهم في اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب لوالية مدتها  ينتخب .2

 سنوات:

 الرقم االسم البلد اإلقليم الجنس

    1 

    2 

    3 

    4 
 

ة لحقوق األعضاء المنتخبين في اللجنة األفريقيبتعيين  للمؤتمرالدورة العادية الثالثة والثالثين  يوصي .3

 .اإلنسان والشعوب

- 

  



EX.CL/1225 (XXXVI) 

Page 5 

 

 مقرر مشروع

 ( أعضاء 4بشأن انتخاب أربعة )

 في اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 

 :ؤتمرالمإن 

 ( أعضاء في اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب؛4بانتخاب أربعة ) يحيط علما   .1

( 6ت )ساألعضاء التالية أسماؤهم في اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب لوالية مدتها ن عي  ي .2

 سنوات:

 الرقم االسم البلد اإلقليم الجنس

    1 

    2 

    3 

    4 

 

- 
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